
Zápisnica 
zo zasadnutia predsedníctva SAŠŠ (P-SAŠŠ)

Miesto a dátum: Liptovský Mikuláš, 21. november 2020

Prítomní: M. Majzlík, J. Argajová, M. Čamborová, Ľ. Dratvová,  M. Kundľa, J. Pavlík, E. 
Murková

Kontrolór SAŠŠ:  E. Pavlíková,
Prizvaní: A. Ristová,  M. Magdolenová-Ristová,  J. Valušková, A. Hlôšková, K. Bajtalová
Ospravedlnení: M. Császár, A. Javorka, M. Olešáková, M. Mazan, 
Neospravedlnený:

 Program:
1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení. 
3. Aktuálna situácia v športe – v školskom športe - úlohy
4. Rôzne:

- Informácie o priebehu aktivít SAŠŠ
- Informácia vyhodnotenie DOTAZNÍKA – Inovácia ŠŠS
- Informácia o stave prípravy ZIMNEJ  KALOKAGATIE 2021 
- Informácia o stave prípravy MŠM ISF v CB 2022
- SNEM SAŠŠ 
- Ostatné aktuálne informácie od posledného zasadnutia

5. Záver

K bodu 1
Prítomných privítal a rokovanie predsedníctva viedol predseda p. M. Majzlík, ktorý prítomných

oboznámil  s programom  rokovania  a  vyzval  prítomných  na  prípadné  doplnenie  programu.  Keďže
prítomní nemali návrh na doplnenie programu, dal hlasovať.
Hlasovanie za navrhnutý program:
ZA:7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Program rokovania bol jednohlasne schválený

Za zapisovateľa zápisnice z rokovania bola navrhnutá p. J. Valušková, za overovateľa p. M. Čamborová.
Hlasovanie:
ZA:7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Predsedníctvo jednohlasne schválilo zapisovateľa a overovateľa zápisnice.

Odsúhlasenie nahrávania rokovania na záznam
Hlasovanie:
ZA:7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Prítomnými bolo jednohlasne odsúhlasené nahrávanie rokovania na záznam.

Uznesenie:
1/1 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje program rokovania P- SAŠŠ.
1/2 Predsedníctvo schvaľuje za zapisovateľa J. Valuškovú a za overovateľa M. Čamborovú 
       a nahrávanie zvukového záznamu z rokovania.

1



K bodu 2
A.Ristová informovala o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia P-SAŠŠ. 
Uznesenie 5/2 „Predsedníctvo SAŠŠ ukladá zástupcom jednotlivých krajov v P-SAŠŠ koordinovať účasť
delegátov z jednotlivých klubov SAŠŠ v kraji a splnenie povinností v súlade s bodom 5 tejto zápisnice,
vrátane menovania návrhov členov do jednotlivých komisií k snemu SAŠŠ“ a   5/3 „Predsedníctvo SAŠŠ
ukladá  sekretariátu  zaslať  pozvánky  na  SNEM SAŠŠ a  pripraviť  ho  organizačne“  boli  splnené,  ale
vzhľadom k momentálnej situácii s mimoriadnou situáciou koronavírusu a prijatými opatreniami
vlády uznesenie trvá naďalej do konania najbližšieho snemu. 
Uznesenie 6/2 „Predsedníctvo SAŠŠ ukladá gen. sekretárke pripraviť návrh na úpravu stanov SAŠŠ tak,
aby mohol byť predložený na schválenie SNEMU SAŠŠ 3.10.2020“ je v štádiu plnenia, postupne sa za-
pracovávajú potrebné úpravy, tak aby bol návrh stanov zodpovedne pripravený na rokovanie sne-
mu.

Uznesenie:
2/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie o plnení uznesení.
2/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá plniť naďalej uznesenie 5/2, 5/3 a 6/2 zo zasadnutia P-SAŠŠ
       konaného dňa 5.9.2020 v Trenčíne.

       Z: v texte T: do najbližšieho snemu
K bodu 3
M.Majzlík  podal informáciu k aktuálnej  situácii  v školskom športe.  Momentálne je stav v plánovaní
organizácie školských športových súťaží na najbližšie obdobie taký, že z pôvodného Kalendára ŠŠS sú
vyňaté tri športy, ktoré budú organizačne zastrešované na úrovni M SR príslušnými zväzmi vo volejbale,
futbale, florbale 
a pribudlo plávanie. 
Oboznámil prítomných o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ so štátnym tajomníkom I. Husárom a jeho
spolupracovníkmi dňa 24.9.2020. Prítomnými na rokovaní boli i p. A. Ristová- generálny sekretár SAŠŠ
a   p.  E.  Murková-  člen  predsedníctva  SAŠŠ.  Z  rokovania  zatiaľ  nevzišla  spoločná  dohoda  a  podľa
informácii je potrebné pre MŠVVaŠ pripraviť koncepčný plán SAŠŠ.
A. Ristová navrhla, aby na základe dotazníkov, ktoré SAŠŠ distribuovala pedagógom – učiteľom TŠV
s otázkami, aké majú predstavy o perspektíve ďalšieho fungovania súťaží v podmienkach základných 
a stredných škôl bola spracovaná koncepcia športových súťaží na ZŠ a SŠ a rozvoj školského športu pre
nastávajúce obdobie a tento materiál bol použitý pre spracovanie koncepcie SAŠŠ pre MŠVVaŠ SR.
J. Argajová informovala členov P-SAŠŠ, že bola pozvaná na pracovné stretnutie zástupcov telocvikárov
s pánom I. Husárom. Št. tajomník sa zaujímal o činnosť SAŠŠ, keďže p. Argajová je členka P-SAŠŠ.
Ďalej navrhla, aby sa P-SAŠŠ stretlo na osobitnom zasadnutí, na ktorom sa bude zaoberať sa otázkou
smerovania SAŠŠ.  
Na  základe  tohto  stretnutia  sa  p.  Argajová  dotazovala  na  predsedu  a  sekretariát   SAŠŠ  ohľadom
zverejňovania dokumentov, financovania, objednávok  a čerpania financií SAŠŠ.
Štátna dotácia bola 405 000€. K 30.10.2020 máme vrátiť 146 584€. Požiadala o info na  dotácie použité
na dopravu firme PAXTOUR, materiál a služby firme Santal, tovar firme Demisport a ostatné čerpanie.
K začatej  diskusii  sa  pripojil  p.  J.Pavlík,  ktorý  sa  na  základe  predchádzajúceho  rozhovoru  s  p.  M.
Kundľom nezávisle od informácii p. Argajovej rovnako zaujímal o financovanie v SAŠŠ.
M. Kundľa- dotazy vedeniu SAŠŠ, ekonómke a kontrolórke SAŠŠ.
1/ Paxtour: na základe akého výberového konania bola vybratá firma na zabezpečenie zákazky.
2/ Ako prebieha skutočný prieskum trhu? 
3/ Prečo sa platí nájom za kanc. priestory a skladné v priestoroch firmy Santal?
4/ Prečo sa vyplácajú služobné cesty Špačince, Trnava, Bratislava?
5/ Aké sú ďalšie príjmy SAŠŠ – na akých účtoch sa realizujú pohyby a koľko financií bude SAŠŠ vracať
    štátu?
Dotazy  p.  Kundľom  boli  tlmočené  za  členov  Prešovského  kraja.  Ďalej  navrhol,  aby  bolo  povinné
schvaľovanie predsedníctvom SAŠŠ čerpanie financií nad 1 000€.
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A. Ristová podala vysvetlenie že financie sa čerpajú v zmysle hospodárskej smernice - kedykoľvek sa
môže upraviť.
J. Argajová podotkla, že vo vyúčtovaní sú dve položky vyššie ako 15 000€ - nevie, že by P-SAŠŠ tieto
sumy schvaľovalo.
K dotácii A. Ristová uviedla, že na účet  SAŠŠ dotácia prišla hneď na začiatku roka celá suma 405 000€.
MŠVVaŠ SR avizovalo,  že do 30.11.2020 je potrebné urobiť vyúčtovanie za rok 2020 a zostávajúce
financie vrátiť. Z finančnej dotácie bola zabezpečená kompletná doprava na zahraničné podujatia v roku
2021. Máme pokryté náklady zahraničných výjazdov na celý rok 2021. Zaplatili sa pobytové náklady
okrem  jedného  dňa.  Platby  sa  realizovali  v  mesiacoch  október  a  november  na  základe  požiadavky
ministerstva urobiť zúčtovanie roku 2020 do 30.11.2020. 
Demisport – zaplatili sa kompletne všetky poháre na celý školský rok 2020/2021 – sú pokryté všetky
súťaže cenami aj medailami.
Firma Santal – poskytla priestory na uskladnenie na všetok materiál,  ktorý bol zakúpený pre potreby
MŠM ISF v CB 2020 (fľaše, suveníry, medaile a pod.) -šampionát bol zrušený mesiac pred jeho konaním.
Nájom v Trnave bol doteraz grátis. Od septembra  2020 sa kancelária platí v sume 150€.  Zmluva je
uzavretá od septembra. S firmou Santal, rovnako ako s firmou PAXTOR a Demisport SAŠŠ spolupracuje
cez 25 rokov a sú to dobrí partneri. 
CP Špačinče, Trnava, Bratislava je CP A. Ristovej. Miesto pracoviska má uvedené v pracovnej zmluve v
Trnave - do Bratislavy chodí na SC – má vyplácané stravné - zo zákona nárok. 
J.Argajová upozornila, že je potrebné, aby sa  SC A. Ristovej a M. Ristovej  prekontrolovali a zosúladili
v zmysle zákona (skontrolovať zmluvy).
E. Pavlíková /kontrolór SAŠŠ/sa vyjadrila, že ako kontrolór SAŠŠ absolvovala niekoľko školení,
o všetkých dôležitých predpisoch informuje generálnu sekretárku a ekonómku SAŠŠ. Počas jej pôsobenia
vo  funkcii  sa  postupne  tvorili  a  aktualizovali  všetky  smernice,  predpisy  podľa  platných  zákonov  a
predpisov. Je si vedomá, že jej úlohou je, aby organizácia mala všetky potrebné náležitosti  súlade so
zákonmi a legislatívou. SAŠŚ kontrolovala hlavná kontrolórka A. Fisterová, neboli zistené nedostatky.
A. Ristová - na letenky nie je potrebné mať verejné obstarávanie, pri všetkom robíme prieskum trhu.
Keďže  bola  tento  rok  možnosť,  tak  sa  zakúpilo  komplet  reprezentačné  oblečenie,  suveníry,  rúška,
nákrčníky,  čiapky,  teplákové súpravy – všade bol robený prieskum trhu, dodržiava sa smernica.  Bolo
zaplatené  ubytovanie  pre  Zimnú  Kakolagatiu  a  medaily.  20.11.2020  odišla  vratka  na  MŠVVaŠ SR,
vraciame  99500€.  V  súvislosti  s  webom  SAŠŠ  uviedla,  že  privíta,  ak  bude  na  zistené  nedostatky
upozornená. 
J. Pavlík uviedol, že je potrebné webovú stránku aktualizovať, sú tam staré veci.
E.  Pavlíková informovala,  že  my nerobíme  obstarávanie.  Prieskum trhu  sa robí  sa  len  nad 5 000€.
Objednávky sú kontrolórkou kontrolované.
A. Ristová financie, ktoré boli vynaložené na dopravu v marci sú uložené u partnera, súťaže sa presunuli
na rok 2021, resp. 2022.
J. Argajová - P-SAŠŠ by malo byť informované o všetkom a schvaľovať napr. nákup leteniek za 
41 000€.
M. Čamborová -  problém je, že P-SAŠŠ sa o tieto veci začalo zaujímať, až keď niekto cudzí upozornil
na financovanie.
M. Majzlík - je rád diskusii na vyjasnenie problému, snaží sa, aby všetky zmluvy a financovanie boli v
poriadku.
J. Argajová - upozornila, či nie je konflikt záujmu mať kanceláriu vo firme Santal. 
J. Pavlík - podľa neho čiastočne áno.
J. Argajová -  nebola prítomná na zasadnutí predsedníctva- schvaľoval sa rozpočet SAŠŠ na tento rok?
Žiadala  o  konkrétne  informácie  na  aké  účely  budú  financie  podľa  rozpočtu  použité,  členovia
predsedníctva  podľa  jej  názoru  majú  byť  informovaní  o  čerpaní  rozpočtu.  Aký  bol  plán  a  aká  je
skutočnosť
A. Ristová - na základe požiadavky, aby sa robil servis pre M SR, sa zabezpečujú ceny (poháre, medaily)
- dovoz na jednotlivé M SR zabezpečuje osobne. Organizátori sú veľmi spokojní. Dodržiava sa smernica,
kde je určené do akej výšky sa môžu nakupovať ceny. Čo sa týka rozpočtov, všetko sa vypláca v zmysle
predpisov, cestovné, stravné, rozhodcovské, ceny, prenájom sa rieši individuálne, ale snaží sa, aby sa zaň
platilo, čo najmenej a spolupodieľali sa ňom aj spoluorganizátori.
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E. Pavlíková - kontrolovala všetky vyúčtovania M SR - sú v poriadku, nedostatkom je, že na školskom
portáli nie sú zverejnené často súpisky - zverejňujú ich pracovníčky sekretariátu, čo nie je ich povinnosť.
J. Argajová - zaujímala sa o financovanie dobrovoľníkov.
A. Ristová - všetci rozhodcovia, pomocníci, časomerači, sú evidovaní ako dobrovoľníci lebo sa vyplácajú
na dobrovoľnícku zmluvu z financií na súťaže.
J. Argajová - zaujímala sa o financovanie dobrovoľníkov zo Župnej olympiády.
A. Ristová - na Župnú olympiádu dostala SAŠŠ financie z VÚC TSK na účet vedený v Unicredit bank.
SAŠŠ má tri účty : VÚB - na štátne dotácie

       Unicredit bank jeden, kde máme dotácie  a druhý, pre zahraničie
       Fio bank - transparentný účet, kde sú členské príspevky.

J. Pavlík - ako členovia predsedníctva preberáme na seba určitú zodpovednosť - musíme mať informácie
o transparentnosti financovania organizácie.
A.  Ristová  -  bude  sa  aktualizovať  hospodárska  smernica  -  členovia predsedníctva  ju môžu
pripomienkovať.
M. Majzlík -  je potrebné nastaviť informačný systém pre členov predsedníctva SAŠŠ, aby mali potrebné
informácie o chode organizácie.
E. Pavlíková -  MŠVVaŠ SR sa oslovuje o finančnú dotáciu podľa § 75 ods. 2, ktorý je doplnený o
krízovú situáciu. Po  predsedníctve je potrebné aplikovať tento zákon na dotáciu pre ďalší školský rok.
Informovala, že počas dvoch rokov bola 15 dní na vzdelávaní kontrolórov, čerpala dovolenku. Uviedla,
že je potrebné, aby sa predsedníctvo zaoberalo jej nástupcom, ktorý bude ochotný sa vzdelávať, nakoľko
ona  ešte  pomôže  pri  aplikácii  súčasných  novelizácií  zákona,  ale  chce  svoje  pôsobenie  vo  funkcii
kontrolóra  SAŠŠ  ukončiť.  Kontrolórov  čaká  na  budúci  rok  vykonanie  nových  skúšok  v  súlade  s
predpismi. 
E. Murková - dala návrh, aby bola pre kontrolórku navýšená odmena, pretože 500€ za náročnú činnosť,
ktorú musí vykonávať si myslí, je málo. Navrhla odmenu navýšiť na 1000€.
A. Ristová - odmenu musí schváliť snem.
E.  Murková –  treba,  aby  sa  predsedníctvo  zamyslelo  nad  koncepciou,  do  ktorej  zapracuje  svoje
dlhoročné  skúsenosti  a  prinesie  tiež  nové  myšlienky,  nápady.  Členovia  predsedníctva  túto  iniciatívu
podporujú, budú na pripravovanej koncepcii participovať.  Diskusia k tomuto bodu ďalej nepokračovala.

Uznesenie:
3/1  Predsedníctvo  SAŠŠ  berie  na  vedomie  informácie  podané  k  aktuálnej  situácii  v  školskom

športe.
3/2 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá členom predsedníctva pripraviť návrh aktualizácie hospodárskej

smernice v zmysle predpisov a podľa pripomienok členov predsedníctva.
Termín: do najbližšieho snemu Z: v texte

3/3  Predsedníctvo  SAŠŠ  ukladá  sekretariátu  SAŠŠ  pripraviť  smernicu  na  interný  informačný
systém pre členov predsedníctva SAŠŠ. 
Termín: ihneď Z: v texte

3/4  Predsedníctvo SAŠŠ ukladá členom predsedníctva pripraviť koncepciu školského športu na
najbližšie obdobie.
Termín: január 2021 Z: v texte

K bodu 4
A.Ristová - dotazník pre učiteľov - telocvikárov, určený pre zistenie názorov na školské športové súťaže
bol pripravený v spolupráci SAŠŠ, učiteľov -  a zástupcov zväzov. Následne bol dotazník zverejnený na
FB SAŠŠ. Termín na vyplnenie  bol do 6.11.2020 na zverejnený link.  Celkovo bolo vyplnených 586
dotazníkov. Momentálne sa vyhodnocujú odpovede, spracujeme závery - dohodnutá je konzultácia s prof.
I. Čillíkom. 
Prvotný výstup - pošle členom predsedníctva link a prosí o pomoc - vyjadrenie sa, čo odporúčajú doplniť,
čo zapracovať.
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-členovia predsedníctva sa vyjadrili,  že v súvislosti s prípravou koncepcie, ale aj s nejasnou situáciou
ohľadom organizovania športových súťaží v 2. polroku šk. roka 2020/2021 - do júna 2020 navrhujú, aby
bol štátny tajomník pre šport pozvaný na rokovanie mimoriadneho P-SAŠŠ - diskusia ku Kalendáru ŠŠS
pre obdobie január -  jún 2021 a o aktuálnych otázkach školského športu. 
A.Ristová  -  Zimná  Kalokagatia  2021  je  v  procese  príprav,  sú  rozbehnuté  rokovania  s  viacerými
spoluorganizátormi, obec Štrba je akcii naklonená - bude sa realizovať za dohodnutých bezpečnostných
opatrení. Propozície a program sa pripravujú, aby mohli byť zverejnené v decembri. 
Kultúrna časť - boli vyhlásené súťaže. Po stretnutí  komisie fair  play na SOŠV sa  dohodlo, že „Školská
cena fair play“ bude vyhlásená počas Zimnej Kalokagatie spolu s kultúrnymi súťažami. 
Novinkou v športových súťažiach bude jazda na saniach.

 Je stanovený nový termín konania MŠM ISF v CB 2022 – začíname odznova pracovať na jeho
príprave.

 Aktivity SAŠŠ -  v súčasnom období sa realizuje online vzdelávanie- prvé bolo v  spolupráci  s
futsalovým zväzom.

 Vyhodnotila sa súťaž fair play v spolupráci s Klubom fair play a Antidopingovou agentúrou SR
/SADA/,  ocenila  spoluprácu  so  SADA, s  ktorou spolupracujeme  na  online  vzdelávaní  -  prvé
vzdelávanie  sa  uskutočnilo  11.11.2020,  druhé  je  naplánované  na  16.12.2020  a  tretie  je
naplánované na január. Učiteľom sú  po absolvovaní vzdelávania zasielané certifikáty.

 Pripravili sme pre žiakov ZŠ a SŠ vedomostnú súťaž TELO – TELO z predmetu TŠV – bude mať
celkom V. kôl, zapojilo sa do nej približne 560 žiakov.

 Nadviazali sme na cvičenia online 1. z jarných mesiacov – tentoraz ako cvičenia pre žiakov
s Majsterkou Európy v skoku do diaľky Evou Čenou Murkovou– dvanásťdielnu sériu online cvičení 2,
ktoré sa natáčajú po rôznych miestach Slovenska. Zverejňované budú postupne do Vianoc.

 Je potrebné sa dohodnúť na novom termíne snemu – pripraviť zmenu stanov v zmysle aktualizácie
zákona o športe (Zos) do snemu, členmi predsedníctva – dohliadnuť na bezchybnosť materiálu. 

 Termín snemu - dohodnutý – 10.4.2021 – miesto - Poprad.
 Požiadala členov predsedníctva, aby posielali pripomienky k tézam Zos, termín je do 3.12.2020.

J.Argajová  -  dohodnúť  sa  na  úprave  čerpania  finančných  prostriedkov  do  hospodárskej  smernice  a
oboznamovanie členov P – SAŠŠ o čerpaní nad 1000€.

Uznesenie:
4/1 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie informácie o dotazníkoch k názorom na školské športové

súťaže, o prípravách Zimnej kalokagatie 2021, MŠM ISF v CB 2022; o online vzdelávaniach;
vedomostnej súťaží a online cvičeniach s E. Murkovou. 

4/2  Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie diskusné príspevky členov predsedníctva.
4/3  Predsedníctvo  SAŠŠ schvaľuje  návrh na  pozvanie  št.  tajomníka  I.  Husára  na  mimoriadne

rokovanie P-SAŠŠ s diskusiou ku Kalendáru ŠŠS pre obdobie január – jún 2021

Z: členovia P- SAŠŠ T: január 2021
4/4 Predsedníctvo SAŠŠ berie na vedomie  termín konania snemu SAŠŠ za rok 2020 (10.4.2021)
4/5 Predsedníctvo SAŠŠ ukladá členom predsedníctva pripraviť návrh zmien stanov na rokovanie

snemu SAŠŠ.
Z: členovia P- SAŠŠ T: priebežne a do 10.4.2021

4/6 Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje spôsob informovania o čerpaní finančných prostriedkov SAŠŠ;
oboznamovanie členov P-SAŠŠ o čerpaní nad 1000€. 

K bodu 5
Predseda SAŠŠ M. Majzlík poďakoval za aktívnu účasť členom P-SAŠŠ a ukončil rokovanie.

Zapísala: Jana Valušková .........................................................

Overila: Mária Čamborová .........................................................

Bratislava, 30.11. 2020

5



6


